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ázsonyi szózata A pénzügyminiszter expozéja
SZEGED, junius 21.

Vezsonyi Vilmos vasárnap délelőtt a
budc'pesti zsidó hitközség gyűlésén
beszédet mondott, mely a megszállott magyar területek zsidóságának
zóli é6 — a tizenkettedik órában
angzott el.
Aüok a hirek, amelyek a megszállott területeken lakó zsidóság
magatartásáról szólnak, sokszor nagyon szomorúak és leverők. A megszállók többségüket a legtöbb esetben csak ugy bírják kimutatni,
hogy a zsidóságot nem magyarnak,
banem zsidó nemzetiségűnek tüntetik
lel és — a hirek szerint — a megszállott területek zsidósága ehhez
segédkezet nyújt, vagy legalább is
nem tiltakozik nemzetiségének ilymódon való statisztikába-vétele ellen.
Az ellenséges gyürü, amely CsonkaMagyarország körfll kovácsolódott,
propagandát, erőszakos, céltudatos
propagandát fejt ki a maga számbél i és sulybéli fölényének legalább
papiroson való beigazolására
és
ebben a propagandában
erősen
kezére játszanak az elmenekült gyászmagyarok : a bécsi emigránsok lelkiösmeretkn hazugságai, gonoszinduiatu beaiutásai, tudatos ferdítései. A
fehér terrorról szóló gonosz valótlanságok, amelyek különféle nyomtatványok révén, újság és röpirat
alakjában, elárasztották a megszállott
terű eleket, a megszállott területek
bazefiasan érző zsidóságát is megdöbbentették és a gyengébb lelkekben a fé'elmet, az erősebb jellemekben a dacot váltották ki. Már pedig
a félelem is, meg a dac is rossz
tanácsadó : túlzott óvatossághoz visz
az első szertelenségekre vezet a másik.
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A/ok a cáfolatok, amelyek hivatalos hely;öl hangzottak el s amelyeket kü.földi bizottságok és személyiségek a hazugság-propaganda ellenében kinyilatkoztattak, a megszállott lerületek zsidóságát nem nyugtatták meg olyan mértékben, ahogy
az k váratos volna. Régen, nagyon
régen szükség volt már egy olyan
nyilatkozatra, amilyet íe*nap Vázsonyi tttt a tuádpesti zsidó hitközség "gyűlésén, szózaba, mely átcsengjen a demarkaciós vonalon át és
pedig olyan ajkakról, melyeknek
szava nem a pusztában kiállóé:
cseh, román, szerb igát nyögő zsidók, ne felejtsétek el, hogy
magyarok
nagyfok, ne forduljatok
el a magyar
hazától, maradjatok
magyarok'.
Ha ké-etl is ez a nyilatkozat, ha
korábban k;!lett volna is eihai gzan:a
emel a szózatnak, talán még nem
kéión h .rgzon ti. Hisszük, hogy
módot fog találni a p síi zsidó hitközség arra, bogy Vázscnyinak ezt
a szóra'át á juttassa azokhoz, akiket
illet Átjuttass a megszállott területek zsidóságához. E<zel nerrc-aít a
zsidóságnak, de a mm eti ügynek
is nagy szogáatot tesz. Eeröteni'
egy ragv es súlyos érvet, amely a
meg nem értő és tflrtliutlen antiszemitizmusnak áll a szolgai tüoan.

a nemzetgyűlésen.
—

A

nemzetgyűlés mai

BUDAPEST, junius 21. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Rakovszky
István elnök.
Bemutalja az elnöki bejelentéseket, a
Ludovika Akadémia meghívóját a
junius 24-iki ellenforradalom évfordulóján tarlandó islertiszteletre és
ünnepélyre, továbbá a MOVE meghívóját Lemberkovics
százados vértanú halálának évfordulóján, junius
25-én déluián leleplezendő emlékoszlop ünnepségre.
Hegyeshalmy
Lajos kereskedelmi
miniszter beterjeszti az üzleli járóra
kiegészítéséről szóló törvényjavaslatot, úgyszintén a madridi 1921-iki
egyezmény becikkelyezéséről szóló
törvényjavaslatot. A javaslatol az osztályok mellőzésével a bizottsághoz
utasítják.
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter beterjeszti az ingatlanok, a felszerelési tárgyak, az áruraktárak, az
iparüzemek és egyéb jószágok vagyonváltságáról szóló törvényjavaslatokat, valamint a háborús vagyonról szóló törvényjavaslatot Kéri a
javaslatokat az osztályok mellőzésével
tárgyalni. Egyben beterjeszti az
1920—21. évi költ-égvetést; végül
kéri, hogy hallgassák meg az ország
pénzügyi állapotának vázolását.
Elnök: A javaslatok az osztályok
mellőzésével kiadatnak a pénzügyi
bizottságnak.
Hegedűs Lóránt: A mai napra kértem, hogy meghallgassanak, miután
közérdekűnek tartom, hogy programom ígéretem szerint beváltassék.
Miután megígértem, hogy a bankóprést megállítom,
zz megtörtént és
miután megértem, hogy a költségvetést benyújtom
egy fél év múlva,
vagyok bátor azt benyújtani. Fontosnak tartom,
hogy hozzá
ragaszkodjam.
— Fordulópont ez a nap, mert ha
ma nem látok tisztán, sohasem
fogok üs/tán látni. Fordulópont a
nemzetre is, mert a francia szenátus
a jövő héten kivánja a magyar
békét tárgyalni. Ha ez megtörténik,
a béke ratifikálva lesz és a jóvátételi bi/ottság elé kerülünk. Éppen
ezért ma a jóvátételi bizottság előtt
is állunk. Ezért kértem meg a külügyminisztert, hogy mai
expozémat
küldje el a aagyhatalmakhoz.
Ezért
kértem figyelmüket.
An int előbb mondtam, bét esztendő
után ez az e'ső rendes költség,-etés,
amelyet beterjesztettem. Ebben tételenkin', hely;nkint minden szem'iy
külön fel vap s rolva. Az utc'- ó
Köl'ségvetést Teleszky János 1914
márciusában terjesztette be és ez év
juniusaban lett töivény. Azóta költségve és hiányában, ÍZ ir.de.r,r tások
sorozatával é.türk.
— A pénzügyi konszolidáció fordulataiban ma :«r zek meg egy másik
lépést Az első lépés a múltkor elfogadott kólhégvetés volt, ami tuíaj-

ülése.

—

donképen apropriáció volt. Az uj
költségvetési, az 1922—2Z.évit, olyan
időben kell majd utódomnak beterjeszteni, hogy juniusra törvény legyen
és ezt meg is teheti. A jelenlegi
költségvetést nem lehet összehasonlítani az eddigiekktl, mert egész más
az ország, melyben vagyunk. A terület 32%-a, a népesség 40%-a maradt meg, az állami terhekből azonban 60—65*/,. A korona körülbelül
20-adrészére csökkent, tehát belső
értéke körülbelül 3 centimes.
Csak általányköltségvetést tudok
adni, ennek pedig véget kell vetni.
Kívánságunk az, hogy a költségvetés
póthitel nélkül egy valóságos költségvetés legyen. Ezért van az, hogy a
számok látszólag megduzzadtak, mert
én mindent beterjesztettem akörségvetésbe, de végül harmadszor az
én költségvetésemet sem
Teleszky,
sem Korányi, sem bármely elődöm
költségvetéséhez hasonlítani
nem
lehet, mert én több ujilást hoztam
be. Az első az, hogy kettészakítottam a költségvetést: az államra és
az állami üzemekre. Én bankár voltam és igy dolgoztam üzemekkel.
Az állami üzemekrek részvénytársasági alapon kell dolgozniok. mert
lehetetlen, hogy az állam üzemeire
ráfizessen.
Az üzemek költségvetése akként
atakul, hogy az üzemeink egyrésze dicséretes feleslegeket mutat fel. Mindenekelőtt a posta 593 millió kiadásával szemben 735 m.Jió korona bevételt mutatott fel, vagyis a tiszta
jövedelem 142 miJ !: *. A posta'akarckpénztárról nem szólok, mert az
átmeneti flrem. Cí!om az, hogy az
önálló jegybankot megalapítsam, a
postatakarékpénztárai ebbe beolvasszam.
Sakkal fontosíbb sz
•»<ut
költségvetése, amelynél
•» kiálts
3 764 935.143 korona. A bev«:d
3 413-OCOOOO
korona,
e^ r óval a deficit 347,935.143 korona.
Ez igen szép eredmény a román kirablás után. A legnagyobb dicsérettel
kell szólnom az állami vasgyárak-ól,
ahol mutatkozik némi felesleg. Az erdőgazdasásnál is van egy kis felesleg, de a mezőgazdasági birtokoknál
rossz a helyzet, mert a költségvetésben 192 millió bevétellel szemben
196 millió kiadás van. (Nagy zaj.)
Ha bármely más c.nber kezében
lennének ezek a birtokok, akkor
sokkal több eredményt érnénk cl
H'.sonló baj van j kfszénbányák*
nal i», ame'yekrél mínu.z 5 millió
a költsét;ve'és.
Ezután át kell térnem egy má*ík
kérdésre. Az üzemek ilyen hiánya
után nek-.m, a magyar álllamna1. A
merlegét, az igazi költségvetést,
r.ak r ndes költségvetését ugy kellett fejlesz encn, h gy ez h:ár.y fd
szívható legyen.

Mozgalom Amerikában az
angol—japán tzövetség ellen.
BÉCS, junius 21. (Saj. tud.) A
Times wa>hiugt mi levelezője lovíbb
folytatja harcát a tervezett angol—
japin megegyezés ellen. A flottafegyverkezés
korlátozása
előfeltétel»
annak
u közeledésnek,
amely az
angolul beszélő nép. k kö/ölt megtörténjek. Másrészt azonba.: egy ilyen
flotta-egy esség
lehetetlenné
válik,
mihelyt megújították az
angol—jrpán
szövetséget. Harding kormánya ugyan
nem táplál olyan érzelmeket, melyek
összegyezielhetlenek volnának Anglia
Japánhoz való barátsig<Jnak folytatásával, de zok a bonyodalmak, melyek
a japán ka'onapárt politikájának következményei Kínában, nagyon fontosak.
Va'ahányszoraz utóbbi években szükségessé váit a kinai kérdésben diplomáciai lépéseket tenni és valahányszor Anglia lámogatfsa döntött volna a siker v gy a balsiker
között, mindig azt a benyomást keltette a dolog, hogy Anglia
közbelépését a fennálló szövtlség
akadályozza.
Amerika nem azCrt ellenzi
ezt a szövetséget, mer! az piziliv
veszélyt jelent, hanem mert erőkéi
von el, melyek egyébként hasznosak
lehetnének. Az amerikai kormánynak az a véleménye, ho*y Németország é* Oroszország
jele.ilcgi
helyzete fölöslegessé teszi azokat a
megfon tolásokat, amelyek 1914-161
kezdve két ízben indokolták a szövetség meguiitdsát. Az a szükségesség, hogy angol
tengeri
haderőt
kell tartani az otthoni
vizekben, a
német .. ngeri
hatalom
eltűnéséiül
megszűnt.
Japán.. '• orosz résziől való fenyegetése sem áil már
fenn katon-» ércemben és azokat a
híresztelése. *
,.yck jövőbeli német— o r o s z — j n szövetségről szólnak, hivatalos értesülések nem erősitik meg. Lényeges kérdés itt tehát
csak az rr.araJ. hogy milyen állast
foglalnak cl az angolnyelvűek
szövetségének
hivei a
szerződéssel
szemben s az általános né/et az,
hogy ellene fognak nyi'atkozni. A
nagyobb cél két égkivül az, amelyet az utóbbiak adnak a birodalmi
politikának s amely az angolul beszélő népek összemunkálásához vezet és ez oly meggyőző, ho;y afelől
még léUéjf sem merülhet fef.

H A T ÉS F É L M I L L I Á R D

A DE-

FICIT. A köl'ségvcté* kél réme
oszlik: álljmua és állami Pzemire.
Az állami kolt-égvetés ri..~es kiadásai 11 mi bárdra rúgnak. Renden bevételei pedig elérik a 12 milliárdot, KőZ'd egymilliárd volna tehái a felcxlrg. K/zel »7cmben az állami üzemek költségvetésnél 835
millió a deficit, igy mindössze fcO
miiuó plufz mutatkozik. Ezek nagyjában a rendes tételek, amelyeke! a
rendkívüliek
követnek.
Végeredményben 6 és félmíiüár J i deficit.
Ezek a milliárdok ^znnb-n elasztikusak, rrcgn'irek,
e tűnnek
a«?"nnt, auint Európa i r agyar
koro"át értckeli, fra a koro-i cíé.í
-z 5 c.n'íme*' Zü-íchben.

S Z E O E D

Szeged, 1921 junius 22.

A főjegyző a tanács Mégis csak államosítják a szegedi színházat.
ellen tesz indítványt Színházi szakértő jött Rónayval Szögedre. — Részvénytársaság
finanszírozza
a vállalkozást.
—
Módosul a
régi szerződés.
az egyetem ügyében.
SZEGED, junius 21.
Vita a táblát irók elhalyéréséről.
A közgyűlést előkészítő tanácsülés.
SZEGED, Junius 21.
(Saját
tudósítónktól.)

(Saját

tudósítónktól.)

Tegnapi lapunkban rövid tudósításban foglaltuk össze a c'«iqedi
szinház államosítási akci'-j
rül
felmerült eseményeket. /
ügyek
eddigi agilis intézőjének,
Rónay
Oyulának jövetelét is jeleztük, skí
ma a budapesti Unió színházi részvénytársaság
ügyvezető-igazgatójával együtt meg is érkezett Szegedr
Munkatársunk ma felkereste a k*.
urat, hogy a szinház államosítása
ügyében beállott változásokról tudomást szerezzen. Mindenekelőtt meg
kell jegyeznünk, hogy az Unió igazgatója — ki aira kért bennünket,
hogy nevét ne közöljük — szívességből jött le Szegedre Rónayval,
hogy ICrthy György távollétében a
meginduló tárgyalásokban mint elismert színházi szakember vegyen részt.

Ma tartolta a város tanácsa a
23-iki közgyü'ést elökészitö ülését.
Dr. Gaál Endre terjesztette be először
az egyetem e helyezéséről szóló javaslatát, ame'.ynek során összefoglalta ugy a szükséges építkezések,
valamint a kitelepítések eszközlésére
tervezett költségelőirányzatukat. Az
egyetem elhelyezésének tervét kérte
a tanács által elfogadásra ajánlani
és a közgyűlési is ilyen határozat
hozatalára kérni.
Előterjesztése
során
Taschler
Endre főjegyző elleninditványt tett
és pedig a kir. Ítélőtábla birói karának elhelyezésénél a városra nehezedő jelentékeny pénzügyi terhek
Rónayék
távolléttik alatt Budatekintetében. Az igaiságügyminiszter pesten azon fáradoztok, hogy a szeugyanis kikötötte, hogy a város tar- gedi szinház átvételéhez szükséges
tozik azért, mert a bírák lakásukon összeget Budcpeskn teremthessék
fognak dolgozni, egyénenkint évi elő, mivel erre Szegeden nem it;eit
háromezer koronát kárpótlásul fizetni volt a'kalmuk. Ilyirányu fáradozáés a bírákat 'ütéssel ellátni. A fő- suk Budapesten sikerrel is járt és
jegyző javasolja a tanácsnak, hogy ha szegedi tárgyalásaik eredménnyel
az előterjesztésnek ezt a részét ne végzfdnek, ugy a részvénytársaság
fogadja el, mert ez az előirányzott megalakulásának nem lesz akadálya.
nyolcmillió karónál horribilis össze- A részvénytársaságnak Rónay Gyula
gekkel megnagyobbítaná. Az igaz- természetesen tekintélyes részese és
ságügyminiszter
— mondotta Tasch- annak szegedi képviselője lesz, rajta
ler — kihasználja
i város
szorult kivül budapesti tőkések lesznek a
helyzetét, hogy az egyetem
ügyében tagjai. Az alaptőke nagysága —
visszalépni már nem lehet és ilyen mint éríesüiünk -- még bizonykövetelések kielégítésére birja a vá- talan, mivel nem tudják, hogy Palárost. Amellett rossz színben tüntet gyinak mennyit kell fize'niök és a
fel egy mindenki előtt tiszteletben szervezkedéshez és a további fennakaálló testületet, amennyiben a birói dásnéiküü sJnházvitclhez szükségelt
kar! olyannak mutatja be, mint összeg nagyságúval sem lehetnek
amely anyagi érdekből
rzámot
tart egyelőre tisztában.
a város pénztárára.
Ettől meg kell
Palágyi igazgatón kivül nagymenteni a bírákat. Kérte, hogy ilyen
fontosságú tárgyalásokat folytatnak
értelemben határozzon a tanács.
Rónayék a mai nap folyamán a váA polgárniester válaszolt erre és rosi hatóság tagjaival is. Ennek fok jelentet te, hogyha az igazságügy- ] lyamán az átvétel feltételeit Rónayék
miniszter ezen feltételeit nem fogad- . épp oly kívánatosnak tartják fixirozni,
nák el, akkor Szeged nem kapja az . mint amily mértékben ezt a város
egyetemet, mert a miniszter szigo- ' hatósága óhajtja. A városnak Paláruan
ragaszkodik
követeléseihez. gyival kötött szerződése a lényegeTasch'er szerint ez tisztán csak im- sebb tételekben természetesen megpresszió dol;?a lehet. Nem fél attól, változna, igy például az államosíhogy ez megakasztaná a nagyfon- tandó szinház vezetője
tiz évre
tosságú kért ést, mert ez olyan szépszóló szerződést akar kötni, mivel
séghiba és olyan erőszakosan
ráok- az uj vállalkozás oly nagy tőke betrojált
anyagi
teher a
városnak, fektetését igényeli hogy az öt évre
amely jelertél::»y kifogás előtt a szóló s erződés a vállalkozó részminiszternek Is meg kell hajolnia. A vénytársaságra kedvezőtlen lenne éa
polgármester ts a tanács minden a kitűzött művészi program végretagja igozet adott
ebben a főjegy- hajtását is nagyban gátolná. —
kíván
magának a
zőnek, mégis midőn szavazásra bo- Szabadkezet
biztosítani
a
szincsátották az indítványt, hat szavazat- vállalkozó
illetően is,
ami
tal egy ellenében elfogadták az igaz- ház helyárait
viszont értesülésünk szerint esetieg
ságügy min'szter
feltételeit.
A szava/áí után ismét felszólalt a helyárak lejjebbszállítását is jelentTaschler Endre és bejelentette, hogy heti. A szinház a városnak bérösszeezek után
sem azonosítja
magát get nem fizetne és igy Szeged vá
ebben a kérdésben a tanáccsal és a rosának is meg kell elégednie a viközgyűlésen
ily értelemtől
fog ja- galmi adóból befolyó jövedelemmel.
(Ez egyébként a Palágyi-rezsim alatt
ViSlutot
Unni.
A közgyűlés tehát nagy viharokat is igy volt.)
igér és a inai tanácsülés aj magvait
A szinház az államtól szubvenciót
vetette el a kétségeknek, a már-már fog kapni. A válásnak tehát le kell
majdnem biztos mederbe jutott sze- mondania a s-inliáz művészi mungedi egyeten megvalósulása ügyében. kájának ellenőrzéséről. A szubvenció
összege még nincs meghatározva,
mert hiszen ezt türvényhozásilag kell
még szabályozni. De mint már eddig
is irtuk, az álUmi színházak, mint
legolcsóbban
az Opera és a Nemzeti SzinK L E I N B. V I L M O S ház, tagjaikat szezononkéut vagy
Püspök-téri mészi- lep. et3 Telefon 13—37.
időnként a szegedi szinház rendelkezésére fogjak bocsátani oly feltételek mellett, hogy az illető állatni
üir.házi lag fizetésének cs-k a fele
lakatok márványozását és agyak
terheli a s/egedi színház budget-iét.
készítést jutányos árban eszközöl «*>
Ami pedig ugyancsak szubvenciófegyvermüves
számba vehető.
Feketesas-utca 13. szám.

Román tűzifa

SSSStS fefiLYverct MM,

Mát* Kosztím

Időszerűnek taríjuk itt megemliteni, hogy a kolozsvári volt Nemzeti
Szinház teljesen hasonló feltételek
és körülmények között működött és
emelkedett magas művészi nívóra.
A megkötendő szerződés egyik
pontja szerint garanciát kérnek a
városíj arra, hogy másutt, például
mozikban, színházi előadások megtartására nem adnak játszási engedélyt.
Rónay Gyula az U ^ igazgaióának társaságában e^jsorban dr.
Gaál Endre tanácsnokot kereste fel.
Ismertették az ez ügyben cikkünkben
vázolt változásokat. Gaál tanácsnok
azt a választ adta, hogy a holnapi
közgyü ésre való tekintettel, nem áll
módjában a város tanácsának e kérdéssel behatóan foglalkozni. Munkatársunknak azonban kijelentette a
tanácsnok, hogy a vállalkozó részvénytársaság ügyét csütörtökön veszik
tárgyalás a á és minden jel arra
vall, hogy sikerülni fog olyan megegyezést létesíteni, hogy az kielégítse az összes érdekeltek
igényeit.
Még csak annyit, hogy
Kürthy
György valószínűleg csütörtökön érkezik Szegedre s igy a tárgyalásokon
ő is részt fog venni.

TEiEFOM: Igazgatóság 455.

11-85.

Kedden, junius 21-én

Szenzációs sláger 11

Monté Carlói történet 5 felv.-ban.
Azonkívül minden
előadáson fellép :

hírneves budapesti énekes cigányprímás teljes
zenekarával.

=

5, 7 és 9 órakor.

RENDES n e L V A l t f I K .

A

LEGKÖZELEBBI

angol alsóház
tegnap
délutáni ült
sén a kereskedelmi miniszter egy kérdésr
válaszolva kijelentette, hogy oly hajókx
amelyeket annak idején Németország ál
adott Angliának a jóvátételi bizottsá)
számlájára, Hamburgban ismét eladtak
Egyetlen angol cég sem tett megfelelő vé
teli ajánlatot.
Egy másik kérdésre Chamberlain
közölt*
hogy Németország az ultimátum valamenny
feltételét vagy már teljesítette, vagy éppe
most teljesiti.
Mivel a szövetséges csapatok a felkelól
és a németek közé ékelték magukat, i
felkelők és a németek között a harcol
megszűntek.

Gyékényes fel^l tegnap érkezett Kani
' zsára egy jugoszláviai vasúti bizottsá(
amely Szabadkán tárgyalásokat folytatol
a magyar kormány kiküldötteivel. A bi
zottság vezetője elmondotta munkatársunk
nak, hogy a szabadkai vasúti konferencia
a belgrádi kormány iniciativájára hívtál
egvbc a Magyarországgal való vasúti for
gaíom újból való megindítása végett, k
konferencián
teljes
megállapodás jöl
létre a felek között, akik megegyezte*
hogyha technikailag lehetséges, julius el
aejcn megindítják a forgalmat.
Hír szerint az ántánt ugy döntött, hog;
Görögországnak Kigázsiából és Szmirná
ból ki kell vonulnia.
•

VarjasAntal
Előadások

Berlinben a szakszervezetek épülete elő,
nagy tüntetést rendeztek a munkanélküliek
Egyrésztlk megszállotta az épület nag^
termét. A szakszerve/etek szövetségénél
elnöke, a többségi szocialistapárti SabbiJ
azonnal lesietett az udvarra, hogv a te*
meget megnyugtassa, de még mielőtt "
vezetőkkel beszélt volna, a munkauélkO
liek gummibotokkal éa széklabakka' U
resre verték. A rendőrség kísérlete, hog
az épületet megtisztítsa,
kudarcot vallót
•

A bolsevikek a kemalistákkal u\abb egyei
séget kötöttek, török nacionalistáknal
azóló lőszerszállitásról. A lőszert Rovoro
szijszkból közvetlen a Fekete-tengeri töröl
kikötőbe szállítják.

Korzó-Mozi
Pénziar

TEGNAP

végte .megoldást nyert a három hét ót
tartógosztrák kormányválság. A nemzet
gyűlés löbizottsága
dr. Schobtr
béo
rendörtönököt jelölte a szövetségi kance
lári állásra és megbízta őt a kormányali
kilássál. A régi kormányból való -zinüle
Grimm
pénzügyminiszter és Grünbcrgt
élelmezési miniszter maradnak meg
külügyminiszteri tárcára Frankensteint
i
Eichhofot emlegetik.

=

PROGRAM.

A l em/etgyülís ma délelőtt ismét
ülést tart, melyen Hegedűs
Lóránt
pénzügyminiszter
beterjeszti
az
1921—22. évi költségvetést. A pénzügyminiszter a kö tségvetéi benyújtása alkalmából nagyobb beszédet
mond. A költségvetést a nemzetgyűlés csak a szünet után tárgyalj',
^ppen
azért a pénzügyminiszter
ujabb ölhónapcs imdemnitást kér.
Ugyancsak a mai ülésen terjeszti
be a kereskedelmi miniszter az üzletek ^átórájáról, a tisztességtelen
versenyről és a lakásépítésről szó.ó
lörwéryjavasl-tokát.
A sajtótörvényt, melyet a sajtó illaékes képviselői tegnap vitattak
meg, szinten ma, de legkésőbb holnap terjesztik a nemze'gyilés elé. A
s=»jtótöi vényt még a szünet előtt
fogja a nemzetgyűlés letárgyalni és
minthogy az igazsigügyminiszter
enn-k tárgyalására a sürgősség kimondását kíri, va'ószinüleg nyolcórás ülések.n tárgyalják.

A Trencsén-Teplicen május végén a tA
nemzeti part és néppórt közöttt történt
közlekedésnek az a következménye, hora
közös hadjáratot indítanak a Felvidék cser
hivatalnokai ellen. Dr. Stadola, a (ót néppárt elnöke, aki a svájci mintára megalkotandó tót autonómia
szükségességél
hangoztatta, mindent elkövetett, hogy magyar embert válasszanak meg a tőzsde
elsó titkárává. A Narodni Listy szerint i
tót néppárt agitációja államellenes mérvekat kezd ölteni.
•

Gróf Bánffy Miklós magyar külügyminiszter ma Karlshadba érkezik, ahol értesülésünk szerint, találkozni fog Benes
cseh külügyminiszterrel. Bécsi politikai
körök tudni vélik, hogy a két külügyin^
niszter eszmecseréje azoknak a gazdasági
tárgyalásoknak a befejező etappját alkotja,
amelyek Bruckban kezdődtek meg és l
két országban folytatódnak a szakbizottságok részvételével Bécsi politikai él
diplomáciai tényezők feszült figyelemmel
kisérik Banffy és Benes megbeszéléseit
amelyek esetleg uj irányba terelik ax
egész középeurópai problémát.

Kistiszásné

zönséget, hogy e hó
15-én étkezdéjét megnagyobbítva, ugyan-

abban a házban a fö dsilntr* h«ly«zt«.
A b o n e n s e k e t és napi fizetőket
előnyös árban elfogad.
Tisztelettel
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újból

Drózdyt
megválasztották.

BUDAPEST, junius 21. (Saj. tudj
A ptcsai választókerületben ez eddig
leadott 17.500 szavazat közül Drózdy
Győző 13 500 Sebestyén Jenő 3000,
Molnár Jenő 1000 szavazatot kapott
Hátra van még 4000 szavazat összeszámlálása. Az eddigi szava átokból
tehát bi/íos Drózdy megválasztása.

fet

Szeged, 1921 junius 22

HÍREK
— N e m t á r g y a l u n k a szegedi
h á r o m s z ö g á t e n g e d é s é r ő l . Hivatalos helyről nyert értesítés
alapján jelenti a Magyar Távirati Iroda, hogy a szerb lap o k n a k hirei, amelyek szerint
a jugoszláv kormány a baranyai
terület kiürítésekor a szegedi
t háromszög megszállását fenn* tartja, mivel tárgyalások van"" i á k folyamatban a magyar korá n n y a l s helyette a D u n a Tisza-közben n a g y o b b lakoss á g ú magyar terület ürittetik ki,

— semmi alappal
nem bírnak
és hogy a magyar kormány a
jugoszláv
kormánnyal
ilynemű
tárgyalásokat
egyáltalán
nem
folytat.
— A Tiaia-pör mai tárgyalása meglepetéssel kezdőzött. Dr. Kern Aurél üzenetet küldött és közli, hogy el kellett utazni
$ kéri a tárgyalásra más védő kirendelését. A tárgyalást nem lehetett megnyitni.
A védők hangosan tiltakoztak az ellen,
fcoey az elnök főbenjáró ügyben olyan
védőt rendeljen ki, aki a tárgyalás anyagát nem is ismeri. A biróság tanácskozásra voiiult vissza. Majd dr. Lázár Frnőt
rendelték ki védőnek. Egyórai késedelem
után nyithatta csak meg az elnök a tárgyalást, amikor Schreiber László hadnagy
kihallgatását folytatták.

— Kiadják Tisza összes munkált. A Magyar Tudományos Akadémia mai ülésén a főtitkár bemutatta a Tisza István-emlékbizottság
átiratát, amely arra kéri az Akadémiát, hogy vállalja el gróf Tisza
István összegyűjtött müveinek sajtó
alá rendezését. E müvek körülbelül
10—12 kötetre terjednek. A kiadványhoz felajánlja ezen célra eddig
gyűjtés utján befolyt kétmillió koronát s a még tovább folyó gyűjtés
eredményét is.
— A NyUKOSz folyó évi junius hó
23-án délután 17 (5) órakor a felsőkereskedelmi iskola 20. sz. termében választmányi ülést tart. A választmányi ülés után
18 (6) órakor a női csoport tart megbeszélést, melyre az összes tisztihölgyek és
árvák kéretnek pontosan megjelenni.

— A piarista tanari k>r fizetése. A közoktatásügyi miniszter leira;ot intézett a városhoz, hogy a
piarista tanári kar fizetését és a tandíjakat az állami fizetésekkel egyenlő
arányban állapítsák meg. A város
tanacsa pia tárgyalta a leiratot és
megállapította, hogy a fizetéseket
ennek megfelelőleg részben már
rendezte, részben pedig tendezni
fojia. Az ősszel megüresedő tornatanári állást is már az uj javadal'
matás mellett fogják betöltetni.

SZEOBD

Lloyd George a világnyugtalanságról.
BÉCS, junius 21. A Neue Freie
Presse jelenti Londonból: A brit
birodalmi konferencia megnyitásakor
Lloyd George nagy beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy a
konferencia olyan időben nyilik meg,
amikor az egész világon nagy a
nyugtalanság. Különösen két kérdés
kelt aggodalmat: Németország lefegyverzése és a jóvátétel.
A lefegyverzés kérdése szerinte
megoldottnak tekinthető: a német
flotta eltűnt a tenger színéről és a
német hadsereg többé nem nagy-

Magyarország felvétele a népszövetségbe.
GENF, junius 21. (M. T. I.) Mint a lapok már hirül is adták, Magyarország felvételi kérelme a nemzetek szövetségébe a főtitkársághoz már
megérkezett. A felvételhez a közgyűlés (assenblée) kéihirmad szótöbbsége
szükséges. A legközelebbi közgyűlés — a második — szeptember 5-én
kezdődik Genfben. Azok az újsághírek, melyek szerint a felvételt még a
napokban megkezdődő népszövetségi tanácsülés elintézhetné, tévesek. A
felvételi kérés^ elintézése az első közgyűlés precedense szerint következőképpen fog lefolyni:
A közgyűlés a tárgysorozatra kerülő kérdések előkészítésére bizottságokat küld ki, amelybe minden tagállam képviselve lehet. A beérkező felvételi kérvények elintézésére szintén külön bizottság fog alakulni, amely
a maga kebeléből albizottságokat fog küldeni. Az albizottságok és a főbizottság is kérni fogja a felvételt kivánó állam kormányát, hogy megbízottját nevezze meg, aki a bizottságoknak a szükséges felvilágosítást sióban
fogja megadni.

Üzletünket áthelyeztük S S
óriási választék divatselymekben, gyapjukelmékben, fekete és színes
Maradékok mélyen leszállított áron.
grenadinokban.
419

Fischer Alkalmi Áruház.
— Stadler fogalmazó szabadságon.
Dr. Stadler
István rendőifogalmazó, a
rendőrség politikai ügyosztályának vezetője, háromheti üdülési szabadságot kapott.
Távolléte alatt a rendőrtisztikar tagjai naponta felváltva helyettesitik.

— Az amerikai misszió segélyt
nynjt Szegednek. Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos ma éi kezelt vissza
Budapestről, ahol különösen Pedlow
kapi^nnyal folytatott érdekes tárgyalásokat. A ffforvos átadta a hat
szegedi gyermekvédelmi intézmény
részére igényelt kórházi és egyéb
cikkekről, illetve szeretadományokról
szóló igénylési jegyzéket. Pedlow
kapitány még e hét folyamán le
fogja küldeni Szegedre azt a listát,
melyben közlk, hogy milyen cikkeket kapunk. E jeeyzck vé'ele után
a város egy megbuotlja Budapestre
u'azik, hogy a szere'etadományokat
átvegye és leszállítsa.

Belvárosi M o z i
TELEFON:
Igazgatóság 2-58. — Pénztár

5-82.

— UJ flzletek ,«ztr«den. Szegeden legújabban Csanádi
Mihály ingatlanforgalmi
ügynök, Hocii
Mór divatárukereskedó,
Sal^ó József ócskavaskereskedő és ifj.
Suhr Karoly büffétulajdonos kaptak üzletnyitásra engedélyt.

— A kereskedelmi Iskolák érettségi biztosa. A szegedi felsőkereskedelmi iskolák érettségi biztosául
Kirchner
Béla udvari tanácsost,
kerületi szakoktatási főigazgatót rendelték ki.
x Varjas Antal sikere e KorzóMo Iban. A hírneves budapesti uri
primás, Varjas Antal hétfőn mutatkozott be a Korzó-Mozi közönségének. A kitűnő primás és dalénekes
le'kes tetszésre ragadta a hálás közönséget. A budapesti Bodrics testvérek 9 tagu zenekara is kitűnően
szerepelt Varjassal. A Szerencse ura
című filmet is nagy élvezettel szemlélte a nézőtér. A műsort ma délután 5 és este 7 és 9 órakor rendes
helyárakkal megismétlik.

hatalom. Ez az egykor milliókat számláló haderő ma már csak százezer emberből áll.
Mint nehézség hátra van Lengyelország elhatárolása Litvániától és
Felsősziléziától, továbbá a Törökországgal való béke.
Ha ezeket a kérdéseket is megoldották, majd csak akkor lehet
mondani, hogy a béke helyreállt.
Európa újjáépítése, a tartós béke
csak szerződések elfogadása és közös
betartása utján érhető el.

Maciste
mint médium
Kalandorregény 12 felvonásban.
Főszereplő:

Nlagnus,
=

a híres
atléta •

r e n d e s HILTARNK.

=

Előadások 5, 7 és 9 órakor kezdőnek.
A 9 órai elftada Jó idótxrn a nyári helyi.igben
(Dugonic»-t*r 12. SzeKcdi Napl4-báx) l e u tartva.

— Motorcsónakjáratok Szsged—Szolnok között. A Tiszán hajójára'.okat teatartó hajóstársaságok uj és nagyon hasznos terv végrehajtásán fáradoznak. A terv
az, hogy Szeged és Szolnok közti közlekedésre motorjáratokat rendeznek be. A
motorcsónakok ugy^személy-, mint teherszállításra és uszálytovábbitásra alkalmasak és lényegesen gyorsabban mozognak,
mint a gőzhajók. A beavatottak azt remélik, hogy a terv megvalósítását julius hónap folyamán befejezik.

— Nem kfpnok segélyt a színészek. Gaál Endre a mai tanácsülésen bejelentette, hogy a színészek
kétszázezer koronás segély iránt beadott kérvényét a tanács felterjesztése al pján a belügyminiszter elutasította. A színészek erre felebbezést nyujioltak be azzal, hogy terjesztesse ozt a tanács a közgyűlés
elé. Gaái Endre pártoló indítványt
tett, Taschler End e javaslatára azonban a színésze* fdebbezését eluiasitották ugy, hogv az ügy nem
kerül a kö/gyülés elé.
— Cukor- és lisztosztás a köztisztviselők rés.ére. A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének szegedi
fiókja a junius havi cukorjárandóságot az
ellátási jegy 18 szám* szelvényére a következő napokon osztja ki: Junius 22-én
1-600 ,
23-án
601-1200 ,
24-én
I201 — I8XI, 25-én
1801-2400., 26-án
2401 3000., 28-án 3001-3600. s 30-án
3601-től végig. A lisztkiosztás a következő
sorrendben történik, még pedig a junius
havi ellátási jegy 1—16. számú szelvényeire
junius 23-án 1-300., 24-én 301-600.,
25-én 601-900., 27-én 901—1200., 28-án
1201-1500., 30-án 1501-1800, julius
1-én 1801-2100., 2-án 2101-2400., 4-én
240 í-2700,
5-é«
2701-3000, 6-án
3001-3300.,
7-én 3J01-3600., 8-án
3601-3900. s julius 9-én 3901-től végig
A szövetkezet fiókja figyelmezteti a tagokat, hogy a megállapított sorrendhez . a
legszigorúbban ragaszkodjanak.

— Házkutatás Henry Bírbussenél. Párisból jelentik: Henry Barbusse
író lakásán, akinek szélső radikális
nézetei ismerete-ek, tegnap megjelent
kilenc rendőr és három lakdtos, hogy
házkutatást tartsanak. A lakásból sok
kéziratot és levelet vittek el. Barbusse
a L'Humanité
mai számában bocsánatot kér, amiért a tőle elvitt levelekre nem tud válaszolni.

— Szokatlan kérvény. Igy jellemezte
üaál Endre tanácsnok a mai ülésen azt
beadványt, amelyet Palágyi Lajos ex-szir.igazgató nyújtott be a közgyűléshez való
beterjesztés végett. A kérelem tényleg
furcsa és sehogy sem vall a színigazgatóra,
aki különös kulturáltságot hangoztatott
mindig — a saját javára és szakállára. Azt
kéri ugyanis, hogy a közgyűlés állapítsa meg
róla, hogy alkalmas-e szinigazgatóna1' vagy
sem, mert a szinház Illamosi'
k
ügyében ilyen igazolásra szükség
e.
A tanács nem sokáig foglalkozott « kérelemmel, hane'.n ugy határozott, hogy sem
a tanács, sen: a közgyűlés nem alkalmas
az ilyen kritikai és kényes feladatok elvégzésére. Persze az igazgató ur a közgyűlést keresi fel kritikaért. Kritikushoz
fordulni kritikusabb is lenne neki.

— Gyógyszerészek és a numerus
clausus. Az illetékes törvényhatóságok tiszti főorvosa a gyógyszerészi
pályára jelentkező egyének jelentkezését csak ugy fogadhatja el, ha az
illető oly igazolvánnyal rendelkezik,
melyet a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kebelében alakult
.Numerus Clausus"-bizottság állított
ki részére. Ez a bizottság az igazolvány kiállításáért 200 kor.-t szed.
— Folytatólagos tttzlfaosstás, cipőés nőiraba stüvetosztás a köztisztviielők részére. A folytatólagos tüzifaosztást
junius 23-án 2701-3000., 24-én 30013300. és 25-én 3301-3 .00., a befizetés a
jelzett napokon délelőtt t>—12 órág a fiók
irodájában. A fa átvétele délelőtt 8—12-ig
és délután 2 - 6 óráig a faelosztóhelyen
eszközlendó. Akiknek még cipőutalványuk
van, junius 22-én, szerdán délután 3—5
óra között feltétlenül jelentkezzenek, mert
a fiók a cipővel záros határidő alatt elszámolni tartozik. Női ruhaszövetet a fiók
ugyancsak junius 22-én délután 2—3 óra
között oszt Id.

Belvárosi Mozi
—

—

Csütörtöktől vasárnapig, jun. 23-26-ig.

A szezon legnagyobb attrakciója I
Minden fantáziát felülmu'ó,
versenyen felüli mestermQ.

Amerikai filmregény 3 részben, 24 felv.

I. RÉ5Z:

AZ AR\NY MENÍASSZONY.
8 felvonásban.

A főszereplők:

ED1TH JOHNSON és WILIAM DUNCAN, a „Cinabar" és „Farkasok országa" főszereplői.
Azonkívül:

ARANYlflRÁG.

Huszka híres táncos operettje.
Szereplők . Déry R ó i s l , Krajnik
Mária,
Asszonyi László, Radócz Ferenc, Asztalos
Imre, Szilágyi
Aladár.
Rendes helyárak I Előadásuk köznap 5,
7 és 9; vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

enin a n e m z e t g y ű l é s e g y b e hivá&a
mellett.
BÉCS, junius 21. A
Stockholm
Tidende jelenti Helsingforsból, hogy
Lenin a bolsevistavezetők egy egybejötténél kijelentette, miszerint a szovjetrendszer nem képes a teljes anarchiában levő orosz ipart ismét
lábra
segiteni. Az ántánthatalmak
segedelmét ezért nélkülözhetetlennek
véli. Es
ha az ántánt alkotmányos
nemzetgyűlés (Konstltuante)
egybehivását
kívánja, Oroszország kénytelen ennek
a kívánságnak engedni s a választásokat kiírni.
Lenin szavai óriási nyugtalanságot
és zajt teremlettek.
Mikor valamennyire helyreállott a
nyugalom, Lenin azzal a követeléssel állott elő, hogy a radikális népbiztosok, köztük
Trotzkij is, tegyék
le a hatóimat
és utazzanak
a
Krímre.
Azt is jelentik Helsingforsból, hogy
Trotzkij és Dzserzjiski tartózkodnak
a kormányzati
ügyekben való részvételtől.

SZEOED

A Návay-gyilkosok
bünpöre.
SZEGED, junius 21.
(Saját
tudósítónktól)

A mai főtárgyaláson dr. Sebestyén
Sándor állott fel először szólásra.
Elmondja, hogy egész élete örökös
küzdelem volt. A kommün kitörésekor nem mehetett külföldre s igy
itthon kellett állást vállalma. Be kellett lépnie a vörös hadseregbe, hogy
családjának kenyere legyen. Minden
tévedése csak abban van, hogy állást vállalt. Nem érzi magát bűnösnek. Valamely igazság létezése nem
függ attól, hogy valaki elhiszi-e
vagy sem, hanem, hogy bizonyitható-e az. Ö reá nem bizonyítható
semmi, csal:, hogy tagja volt a forradalmi törvényszéknek.
Reflektál
arra a megjegyzésre, hogy ő képmutató — ísrizeus. Egész múltját
bocsátja a legszigorúbb kritika alá.
Kéri az ellene emelt vádak alól való
felmentését, mert szándékosan sohasem követett el bünt. Ha tett is valamit, nem szabadakaratából tette.
Gyermeki bizodalommal fordul a törvényszékhez és kéri, hogy adja vissza
őt édesanyjának, a családjának és a
magyar társadalomnak.
Szünet után Tóth Kálmán csendőrszázados a katonai kincstár képviseletében bejelenti, hogy amennyiben behajtható, a kincstár 100.000 korona
kárigén)t támaszt.
Engi Lajos pár szóval igyekszik
ártatlanságát b zonyilani. Újból kijelenti, hogy a félegyházai gyilkosok
janovics,
Lázár,
Kis Géza t s Kis
Péter voltak.
Kohn Henrik elmondja élettörténetét, hogy két éves korában jutott árvaságra. Egész életében a szerencsétlenség volt az útitársa. Már 9 éves
korában kenyér után kellett néznie.
Bejárta
Ausztriát,
Bajorországot,
Nemetországot. Háromizben hozott
össze kisebb tőicé', ami mindig elúszott. Ónként ment a harctérre.
Be egen került v.ssza. Kenyérkerdés
volt ránézve, hogy a vörösh?dseregbe
beálljon. Nyugodt lélekkel, tiszta
lelkiismerettel állítja Islen és földi
bírái előtt, hogy semmit el nem
követett.

Szőcs Áron kifejti, hogy ő a társadalmi béke előmozdításáért dolgozott. A nyomor meglátása arra
késztette, hogy a s letetet keresse.
Kéri, hogy adja meg a biróság azt
a módot, hogy Magyarország naggyá
és benne az emberek boldoggá tevésében része lehessen.
Utána Félix Zoltán beszélt. Beszédében állandóan eltér a tárgytól.
Humoros hangot használ, amiért az
elnök többször rendreutasítja. Fogalmam sincs — mondot a —, hogy
hogy tulajdonképen mit is keresek
én itt, ebben a pörfcen. Paragrafusokat idéz és bizonyítani igyekszik,
hogy nem tartozott
a
különítményhez.

László-garageban

5225Í Bérautók

Kihaló
szegedi specialitás.
Hol maradt a aárkányeregetés ?
Megváltozott az ifjuaág lelkülete.
SZEGED, junius 21.

Tavaly ilyenkor még, különösen a
Felsővárosban, tarka voit a horizont
százszámra feleresztett papírsárkányok rikító színeitől. A letező összes
színárnyalat, mint a gyermek romantikus lelkének szava, ott lebegett-libegett a magasban, akár egy,
az Ég felé törekvő, de földhözlancolt tiszta dicséret. Tavaly még édesanyja karján sétált a gyermek, illendő ruhában, csendesen, tisztességesen.
Ma üres, kihalt a horizont és a
korzó nyüzsög a féktelen, vad, illetlen gyerektől. Alig kifejlődött leányok
divatbabák lettek, nyughatatlan fiatal
fiuk a legképtelenebb csinytevők.
Illetékes helyen érdeklődtünk a
fia a'ság közerkölcse irányában. A
válasz lesújtó. A gyermekek lelkülelét teljesen aláásta a háborús idő
és az utána következő felfordulás.
Szakértő szerint
a gyermekvilág
gondolkozási módja az egész vonalon 5—10 évvel előretolódott, ugy
hogy 1921-ben a tiz éves gyermek
gondolkozásmódja
megfelel
egy
1914. évben élt 15—18 éves egyén
gondolkozásának. Megfigyelések alapján statisztikát készítettek, melyekből megdöbbentő adatok kerültek
ki. A 10—15 éves tanu ók 30 százaléka ma moziba jár és ezek közül
12 százalék a testedzés részére teljesen elveszett. A hittanóráktól a
elmúlt tanévben átlag 22 százalék
maradt távol, 10 százalék pedig
egyáltalában nem tanult. Ezzel szemben a mult tanévben a szellemileg
abszolút tehetségtelen 8 százalékkal
volt több, mint 1918—19-ben, a
fertőző és a művelődés lehetőségét
károsan befolyásoló betegségek a
tanulóifjúságot 11 százalékkal többször látogatták, mint
ugyancsak
1918—19 ben.
Hát igy állunk a fiatalsággal.
Megállapítható, hogy a mai fiatalság
nem a nemes Spárta. hanem a
züllött Róma H é tendál, aminek
rettenrtes b:zonyitéka az, hogy a
szegedi ftratrulók közt legújabban
nem ritk; n n ..ibeteget találtak. És
ennek
a
tarthatatlan helyzetnek
egyedüli oka a szülő, aki megengedi, hogy gyermeke beadja fejét
a „modern" kor lelketölő újításainak,
aki leányát 8—10, de néha 5—8
éves korában balettáncokra taníttatja, fiát pedig elküldi moziba és a
legnagyobb lelkinyugalommal nén,
ha gyermeke naponkint 30—40
koronát cukjázdában, sőt kávéházban vagy virágra költ el és közben
fércregényeket és Zolát olvas.
És sajnos, ezek az adatok nem
hazudnak. Nem hazudik ama zord,
üres láthatár, melynek kékségéből
nem spárga, sem papirhiány miatt,
hanem a ferde és tragikus nevelés
miatt tűntek el a szines, sokat regélő papírsárkányok, mel. :k annak
idején Szeged egyik specialitását
képezték . . .

megrendelhetek éjjel-nappal

Polgár-utca 4.
Telefon 814.
6is
|T BENZIN
KAPttniÓ.
TÁRGYALUNK

A

CSEHEKKEL.

Gróf Bánffy Miklós külügyminiszter,
gróf Teleki Pál nemzetgyűlési képviselő és S2citovszki Béla államtitkár kíséretében ma este Mariénbadba
utazik, hogy ott Benes cseh külügyminiszterrel az annak idején Bruckban felvett megbeszéléseket folytassák.

Magyarbarát

német cikk.

MÜNCHEN, junius 21. (Saj. tud)
A Kölnische Volkszeitung egy hoszszabb vezércikkében foglalkozik a
Magyarországra vonatkozó békeszerződéssel. A lap azon csodálkozik,
hogy a békeszerződés hatálybaléphetett anélkül, hogy lt. yeges változt. tást eszközöl ek volna rajta. Magyarország csak Németországban
találhat megértésre.

Szeged, 1921 junius 22.

SPCHRT
A SzAK Hódmezővásárhelyen.
Vasárnap jálsía le a SzAK a Csabai
Atlétikai Klubbal a döntőt Délmagydrország bajnokságáért Hódmezővásárhelyen a Vívók pályáján. Tekintetlei a nagy érdeklődésre és a
várhaló nagyszámú kísérőre, fe'hivja
a SzAK tagjait és az érdeklődő sportbarátait, hogy mindazok, kik a csapatot elkísérni óhajtják, legkésőbb
péntek este 7 óráig jelentkezzenek a
titkári hivatalban (Korzó-kávé ház)
déluián 6—8 óra között. Fentarlott
helyek külön kocsikban csak a jelentkezőknek lesznek. Indulás vasárn=*p délután 3 óra 15 perckor SzegedRókusról, visszatérés aznap este fél
7 órakor.

V H R 6 H M I H f U Y £ 4 t Szeged

Telelőn 468.

MO

Mindennemű

Aradi-utca 4.

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötöző fonalak és háló J y á r l á r o n kapható.

KÖZGAZDASÁG
Büntetni fogják az adócsalást.
A hivatalos lap mai száma közli a
pénzügyminiszternek a vagyonátruházási illetékekről szóló 1921. évi
XXXIV. t.-c. végrehajtására vonatkozó rendeletét. Különösen figyelemreméltó a rendeletnek az adócsalásra
vonatkozó paragrafusa, a vagyonátruházási illetékek minden megrövidítése, pld. közbeeső ingatlan adásvételeknek vagy hagyatékoknak eltitkolása stb., adócsalás, snr'ért nem
jövedéki büntetőeljárás szabályai szerint történik a felelősségrevonás,
hanem a pénzügyi hatóság feljelentést tesz a királyi ügyészségnél. Ez
utóbbi rendes büntetőbíróság előtt
emel vádat. Akit a biróság illetékrövidítésben,
adócsalásban, vagy
annak kísérletében bűnösnek talált,
pénzzel meg nem váltható szabadságvesztésbüntetésre és ezenkívül
súlyos pénzbüntetésre is itél. .
Kényszeregye/aétí. A szegedi törvényszék Berliner Mór cipőkereskedő ellen saját kérelmére a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást
megindította.

SZEOED, junius 2t.
Szegedi trtzsde : Élénk irányzat mellett
dollárban (230), márkában (346-47) és
lengyel márka (17-5) fordultak elő kötések.
Budapesti látóárfolyamofc: Lei 350—
380 márka 34 0—3.55, font 880-900,
fr. frank 19.70--20.00, sv. frank —.
— — dollár 230 40, Napoleon 760770, lira 12.00-1230, rubel 0.52-0 54
sokol 340—50,
kor. dinár 6.30-f.40,
fr. dinár 6.30—6.40, leva
,
osztrák 33'/«—35'/.. L. márka 16—18.
ZÜRICH, junius 21. (Nyitás.) Berlin 847'/. Newvork 528, Milano 29.85,
Bukarest 9.25, Budapest 2 45. Varsó 40
Prága 8.15, Bécs 117'/,, osztr. bélyegzett.
0.88, Zágráb 4.05.

Dinár, Dollár, Lei,
143

P É N Z E K v é t e l e és e l a d á s a
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- É S VALTÓUZLET
I. ker, Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca a ,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

PÉNZTARI ÓRA EOÉSZ NAP.
tterkeutik: Or SZILASSY CA8AA «> VERSES EH»d
A szerkesztésert feleid.: Dr. SZILASSY CÜWl
Laptula|don<*: .SZEGED* lapk adővillalat r.-t

Windisch Vilmos
műszerész y irógép specialista

Szentgyórgy-tér 5. szám.
Telefon szívességből 555. sz.

Gáspár

s m í t

k pha(A

tér
Illatszertár 7.Síéibenyl
nlm
ÜU2

AKI fl FINOMAT ÉS JÓT
a SZERETI, a
az állandóan csakis a

nurtoHRin

núscsnRMOKnmn

vásárol, Feketesas-u'.ca

19. íz.

Fehérnemüek

427

k á8
f K £

szines kézimunkázást, himzést, monogrammozást, gomblyukvarrást elvállal
úriasszony.
Cime a kiadóhivatalban.

400

Nyomatott a Dé]magyarország hirlap- <ts nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.

tk

Női kalap tavaszi újdonságait
Mig a készlet tart, .r.egleoö árban
árusítom. Átvarrást, formázást, fos- 236
tést elismert olcsó tisztviselői áron

Rode Imréné

Horváth Mihály-utca

7.

Z

SrtK,

S I N E G ,
P O N Y V H

és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HESSER iflJOScégnél
Feketesas-utca 24. 1311 Telefon 13—57.
kerestetnek.

Tanoncok

61

Jónás Ernő

'""

címfestő'

Polgár utca 8. szám.

legszebb

645

CIPÓT

legolcsóbban kapja
ROB1TSEKNÉC
r c K C T C s n s - u T c n i«.

477

MEGHÍVÓ
a „ S Z E G E D " lapkíadóvállalat R.-T.
1921 junius hó 29-én délelőtt 9 örakot
Szegeden, a társaság irodai helyiségében
(Próféta-szálloda, első emelet) tartandó

első évi rendes közgyűlésére,
TÁRGYSOROZAT:
t. Az igazgatóság jelentése az 1920. üzletévtől t r
a mérleg előterjesztése.
ite jelentése.
leien
2. A felügyelő bizottság
évi ü/.lctcredményre
3. Határozathozatal az
vonatkozólag.
4. Az igazgatóság kiegészítése.
Szeged, 1921 junius hu 21.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Tőzsde.

mindennemű

KRÉ
M
„

Margit
Nagyenyed!
Ujvukovári ) ,

JEGYZET: Azok a t. részvényesek, akik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, az alapszabályok 10.
§-a értelmében tartoznak részvényeiket 3 nappal a
közgyOlés megtartása c-tött a tarsasag irodai helyiségeiben délelőtt 9—12 óra klizt letetbe helyezni.
Ugyanott a nyereség- és veszteség-számla és á
mérleg megtekinthető.

Kender-, köréi- és
zsfnegáruk, zsák
és szalmazsákok
a legjutányosabban beszerezhetők

Molnár és Társa

cégnél,

r*ket«saa-utca 22. sz-

374

Weri heim-kasszúk,
takaréktüzhelyek
és különféle lakatosáruk mélyen
leszállított áron beszerezhetők

Horváth

Vendel

mintaraktárában, Püspökbazár, Mérey-u.
Telefon 5—57.
441

l o a r t e l e p : Osz utca 6

szám.

Mellékfoglalkozást
délutáni órákra elvállal magyar-német
levelezésben és könyvelésben teljesen
jártas tisztviselő.
Vállalja elemibe, polgáriba, kereskedelmibe járók vagy javítóra készülők
sikeres oktatását minden tárgyból.
Magántitkári foglalkozást, jó házban
felolvasást válali.
Cim a kiad.Shan.

T

